
Caros colegas,  

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian e os 

estudantes representantes do 1º ciclo de estudos do Conselho Pedagógico da Escola Superior 

de Enfermagem da Universidade do Minho, após ter sido realizada uma reunião com o Magnífico 

Reitor da Universidade do Minho, Pró-Reitor, Professor Filipe Vaz e com o Presidente da 

Associação Académica da Universidade do Minho, vêm por este meio comunicar algumas 

conclusões da mesma, que acreditamos ser da maior importância para todos.  

A reunião decorreu para partilha das preocupações associadas ao nosso percurso letivo e de 

angústias face às situações que ocorrem na nossa escola, nomeadamente, face ao exercício das 

funções dos órgãos de representação da Escola e aos pré-avisos de greve que têm vindo a 

público. Informou-nos, o Magnífico Reitor, que até há data não recebera, por parte dos próprios 

professores, da Escola ou das entidades e unidades de saúde, nenhuma comunicação de greve, 

sendo que esta vontade obedece a um dever de comunicação, pelo que, atualmente toda a 

atividade letiva, incluindo estágios, decorrem com normalidade. Também, por isso, as avaliações 

não estarão em risco, garantia dada por parte do Senhor Reitor e Pró-reitor.  

Ao longo da reunião foi também concluído que a solução que procuravam passaria pelo 

entendimento por parte de todos os docentes, pelo ultrapassar de todas as divergências de 

pensamentos para chegarem a um objetivo comum, que é a excelência na formação em 

Enfermagem.   

Foi-nos pedido, a nós alunos, que não nos deixemos dominar pela incerteza, nem pelo medo, 

porque a Universidade do Minho, na pessoa do Senhor Reitor, demonstrou o maior orgulho de 

nos ter integrados na universidade e, por isso, também eles estão empenhados, assim como 

nós, vossos representantes, em ultrapassar estes desafios.  

Queremos, e em jeito de conclusão, afirmar que qualquer dúvida que surja por parte dos vossos 

colegas ou vossa, nos seja comunicada a nós, AEESECG e representantes do 1º ciclo de estudos 

do Conselho Pedagógico da Escola, pois a nossa motivação em fazer parte da solução dos 

problemas da escola é assumida e só tal é possível com o empenho diário de todos, em qualquer 

contexto em que estejamos, sempre com o objetivo de dignificar o nome da Escola Superior de 

Enfermagem da Universidade do Minho, que é nossa.  

 

P’la AEESECG e representantes do 1º ciclo de estudos do Conselho Pedagógico da ESE-UM.   


